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HGG lança projeto de literatura para pacientes 
Iniciativa, que será chamada de “Dose de Letras”, fará empréstimos de livros a pacientes em tratamento no Hospital Alberto Rassi – 
HGG. Projeto será acompanhado pelo Serviço de Terapia Ocupacional e acontecerá de segunda a sexta-feira, entre 14 e 16 horas

O comerciante João Rodrigues da 
Silva recebeu na tarde do dia 27 de 
outubro, uma visita inesperada. 
Hospitalizado há dez dias, o paciente foi 
um dos primeiros a conhecer o novo 
projeto de humanização do Hospital 
Alberto Rassi – HGG, o “Dose de Letras”. 
Com o objetivo de incentivar a leitura e 
minimizar e/ou prevenir efeitos e sintomas 
negativos da hospitalização, a iniciativa 
funcionará como uma biblioteca itinerante 
pelas alas de enfermarias e Centro de 
Terapia Intensiva – CTI. A ação será 
realizada de segunda a sexta-feira, entre 
às 14 horas e 16 horas.

João é um amante da leitura. Ele 

conta que diariamente lê um famoso 
tabloide da capital que é levado pelos 
familiares no horário da visita, para 
diminuir a ansiedade pela cirurgia que 
aguarda e também a ociosidade. Na 
biblioteca ambulante do HGG, composta 
por livros, revistas e gibis, o paciente 
optou por literatura. “Eu acho que esse 
projeto vai dar certinho, pois assim como 
eu aqui tem muitas pessoas que gostam 
de ler. Sem falar que quando estamos em 
um hospital, o tempo fica muito grande. 
Ontem mesmo eu estava muito ansioso, 
com vontade de ir para casa, e hoje terei 
uma distração para diminuir esse 
sofrimento”, disse. 

Lançamento do projeto de humanização “Dose de Letras” aconteceu no dia 27 de outubro. Ação 
tem como objetivo incentivar a leitura e amenizar os sintomas negativos da hospitalização

Adelícia da Silva também aprovou a 
iniciativa da unidade hospitalar. A dona de 
casa está internada somente há cinco 
dias, mas já sentiu os efeitos negativos de 
ficar longe da família e de casa. A 
paciente explicou que é fascinada pelas 
histórias do folclore brasileiro e contos, 
por isso escolheu um livro sobre o 
assunto. “Apesar da visão não contribuir 
muito mais para a leitura, eu gosto muito 
de ler. Eu me interesso mais por essas 
histórias pequenas, e que prendem a 
minha atenção, do que aqueles livros 
grandões. A gente fica aqui aflito, sentindo 
dores, e ocupar a cabeça sempre ajuda.” 

O acervo é composto atualmente por 
270 itens, entre livros, gibis e revistas, e 
são de diversos gêneros - crônicas, 
romances, ficção, dirigidas ao público 
infantil e adulto, e todos os itens foram 
doados por instituições. 

Para a terapeuta ocupacional, Michele 
Vaz, a leitura proporcionará incontáveis 
benefícios para os pacientes e cuidadores 
da unidade hospitalar. Ela esclarece que a 
leitura, mesmo para pessoas que não 
estão hospitalizadas, melhora as relações 
interpessoais, vocabulário, 
proporcionando também benefícios 
culturais e mais conhecimento. “O projeto 
se encaixa muito bem no perfil dos 
pacientes do HGG, que são de longa 
permanência. Nós esperamos 
proporcionar aos pacientes mais 
espontaneidade, motivação pessoal, 
interação social, tirar a ociosidade, 
melhorar os aspectos cognitivos, além de 
incentivar a leitura também”, pontuou. 

Terapeutas ocupacionais visitaram todos os 
quartos com a biblioteca itinerante

A paciente Adelícia da Silva escolheu um 
livro com histórias do folclore brasileiro

Lucas também aproveitou o novo projeto 
para manter o hábito da leitura em dia



NOSSA GENTE

‘‘Gosto de passar bons 
momentos com a minha 
família’’, diz Maria Cristina

Maria Cristina Pontes Rodrigues 
trabalha no Hospital Alberto Rassi – 
HGG há cinco anos. Lotada 
atualmente no Serviço de Arquivo 
Médico (SAME), a colaboradora 
iniciou a carreira na unidade 
hospitalar como recepcionista. 
Antes de ser aprovada em concurso 
público do Estado de Goiás, Maria 
Cristina trabalhou por 15 anos em 
farmácia como atendente. Aos 46 
anos, ela é casada, tem uma filha, e 
está aguardando o primeiro neto. 

A colaboradora afirma que gosta 
de trabalhar na unidade hospitalar. 
Ela lembra que o momento mais 
difícil foi quando o Instituto de 
Desenvolvimento Tecnológico e 
Humano (Idtech), Organização 
Social, assumiu a gestão do HGG, 
porque os servidores estatutários 
tiveram insegurança. Porém, com a 
chegada dos benefícios isso 
mudou. “Foi muito difícil, mas agora 
percebemos que o hospital estava 
realmente precisando de uma 
gestão, alguém com pulso firme 
para tomar as decisões e melhorar 
o atendimento, a estrutura, o 
hospital como um todo.Sabemos 
que tem muito a ser melhorado 
ainda, mas hoje o HGG é outro. 

Maria Cristina se define como 
uma pessoa calma e que cultiva os 
bons momentos entre amigos e 
família. Ela explica que agora que a 
filha já está formada e constituiu a 
própria família, o seu objetivo é 
aproveitar os momentos com o 
esposo e fazer faculdade. “Sempre 
gostei muito da área de farmácia, e 
antes eu trabalhava para me 
dedicar aos estudos da minha filha. 
Agora também saio mais, e viajo 
muito”, conta a colaboradora. 
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Organização gestora do Credeq visita o hospital

Diretores da Associação Comunidade 
Luz da Vida, organização social gestora 
do Centro de Referência e Excelência em 
Dependência Química (Credeq) 
estiveram no dia 20 de outubro, no 
Hospital Alberto Rassi – HGG. O objetivo 
da visita foi conhecer as transformações 
após o Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech) assumir a 
gestão da unidade hospitalar.

Os diretores foram recebidos pela 

coordenação do Idtech e por toda a 
diretoria do HGG. Por mais de duas 
horas, a comitiva percorreu várias áreas 
da unidade incluindo Farmácia, Rouparia, 
Sala de Tecnologia, Central Humanizada 
de Internação (CHI), Central de 
Relacionamento, Ouvidoria, Ambulatório 
de Medicina Avançada (AMA) e Centro 
de Terapia Intensiva (CTI). 

Como o Centro de Referência ainda 
não está aberto para a população, o 
superintendente executivo da 
organização social, Gilmar Bessa de 
Barros afirmou que a visita teve o intuito 
de firmar parcerias com o Instituto. “É a 
primeira vez que eu venho após a gestão 
do Idtech e fiquei bastante 
impressionado. É um trabalho de 
parceria muito bonito, trazendo uma 
realidade diferente para Goiás”, afirmou.

A diretora geral do Credeq Bruna 
Tomazetti ressaltou as ações de 
humanização realizadas no hospital. “Eu 
fiquei impressionada em ver e checar o 
conteúdo expresso aqui na unidade. É 
algo congruente que o Estado necessita. 
Precisamos ter gestores e pessoas que 
comungam dessa ideia de humanização. 
Estou muito feliz em ver o que eu vi 
aqui’’, reforçou a diretora. 

Sobed realiza exames de colonoscopia no HGG 

A Sociedade Brasileira de Endoscopia 
Digestiva (Sobed), em parceria com o 
Hospital Alberto Rassi – HGG, realizou um 
mutirão de colonoscopias. A iniciativa, que 
aconteceu nos dias 16 e 17 de outubro 
atendeu 26 pessoas. O objetivo foi divulgar 
e conscientizar a população sobre a 

Objetivo foi divulgar e conscientizar a população 
sobre a prevenção do câncer de intestino

Diretoria da Associação Comunidade Luz da Vida 
esteve no dia 20 de outubro na unidade hospitalar

prevenção do câncer de intestino, 
considerada a terceira forma de 
manifestação mais comum da doença, e a 
segunda maior causa de morte no mundo.

De acordo com a presidente da Sobed-
GO e médica do HGG, Daniela Milhomem 
Cardoso, a ação teve grande importância 
para disseminação da doença. Ela 
comenta que existem inúmeras 
campanhas de prevenção ao câncer de 
próstata e de mama, mas pouco se fala no 
câncer de intestino. “O diagnóstico precoce 
é fundamental no tratamento. Por isso, 
precisamos implantar a cultura da 
prevenção no Brasil, tratar isso como 
política de saúde pública, e a Sobed tem 
levado esses mutirões com o intuito de 
disseminar isso. ”

O estudante de medicina Arnaldo 
Sérgio Neves Pereira foi indicado para a 
realização do exame de colonoscopia por 
possuir um histórico de lesões. “Eu aprovo 
essa iniciativa da Sobed e do HGG em 
realizar este mutirão, porque não 
observamos diretrizes públicas nesse 
sentido”, disse.

ACONTECEU 

Expediente

Hospital Alberto Rassi – HGG: Diretor Clínico: Antônio Carlos Ximenes; Diretor Técnico: Rafael Gouveia Nakamura; Diretor de Ensino e Pesquisa: 
Marcelo Fouad Rabahi; Diretor Médico: Gentil Queiroz Júnior; Diretora de Serviços Multidisciplinares: Rogéria Cassiano; Diretora de Enfermagem: 
Natálie Alves Andraschko; Diretor Administrativo: Alessandro Purcino Andrade.

Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano - Idtech: Coordenador Executivo: José Cláudio Pereira Caldas Romero; Coordenador 
Administrativo Financeiro: Lúcio Dias Nascimento. 

Secretaria de Estado da Saúde: Secretário Leonardo Vilela.

Jornal A Voz do HGG: Assessoria de Comunicação Social – Idtech: Jornalista responsável: Luciana Porto (GO-3175JP); Supervisão: Iris Bertoncini 
(GO-2217JP); Colaboração: Pâmella Cardoso; Projeto Gráfico: Clayton Miranda; Contato: ascom@idtech.org.br; Tiragem:  1.000 exemplares.
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Cuidado! Dores e inchaço nas pernas podem ser trombose

Muito comentada atualmente por 
causa da influência que os 
anticoncepcionais exercem no 
desenvolvimento da doença, a trombose 
se caracteriza pela formação de coágulos 
sanguíneos dentro das veias profundas 
das pernas. Embora seja mais 
disseminada entre a população feminina, 
os homens também estão expostos à 
doença. O “Voz do HGG” conversou com 
o cirurgião vascular do Hospital Alberto 
Rassi – HGG, Daniel César Fernandes, 
que explicou as principais causas, 
sintomas e tratamento para a Trombose 
Venosa Profunda, ou apenas TVP.  

O sangue normalmente coagula para 
estancar sangramentos. Quando o 
coágulo se forma dentro da veia, ocorre 
um bloqueio da circulação e o sangue não 
consegue retornar para o coração. Este é 
o processo que desencadeia a doença, 
causando inchaço e dores na região 
afetada. Segundo Fernandes, algumas 
pessoas estão mais propensas ao 
desenvolvimento deste problema. “Os 
principais fatores de risco são a idade 
avançada, pessoas que passam muito 
tempo sentadas, a obesidade, varizes, uso 
de anticoncepcionais e reposição 
hormonal, pessoas que realizam 
tratamento quimioterápico, e também a 
gravidez”, explica.  

Sobre a associação do 
anticoncepcional, Fernandes pontua que 
no sangue existem proteínas que atuam a 
favor e contra a coagulação e o 
medicamento hormonal pode provocar um 
desequilíbrio dessas substâncias. “Hoje 
sabemos que o estrogênio, usado como 
anticoncepcional oral, aumenta de três a 
seis vezes o risco de tromboembolismo 
venoso nas mulheres”, comenta. 

O médico alerta que a maior 
complicação que a doença pode causar é 
quando o coágulo se desprende e se 
movimenta na corrente sanguínea, em um 

Doença é causada pela formação de coágulos sanguíneos dentro das veias profundas, e acomete tanto homens quanto mulheres. 
Tratamento envolve a utilização de medicamentos anticoagulantes, meias de compressão e manutenção de hábitos saudáveis de vida

Além de dor e inchaço, a doença pode apresentar outros sintomas, como o arroxeamento da 
região afetada, aumento da consistência muscular, dilatação das veias, e palpação dolorosa 

Você sabia?

- Adotar hábitos 
saudáveis, que vão 
combater os fatores de 
risco, é o caminho para 
evitar a trombose! 

Confira algumas 
dicas:

- Pratique exercícios físicos 
regularmente e evite permanecer 
muito tempo sentado sem movimentar 
as pernas

- Evite o sobrepeso, o fumo, o 
estresse, o consumo de alimentos 
que contenham gordura animal

- Beba álcool com parcimônia e 
moderação

processo chamado de embolia. Ele 
comenta que uma embolia pode ficar 
presa no cérebro, nos pulmões, no 
coração ou em outra área, levando a 
lesões graves. “Dependendo do tamanho 
do coágulo, a embolia pode ser fatal. Por 
isso, a melhor forma de evitar essas 
complicações é a prevenção da trombose, 
o que deve ser feito minimizando o 
impacto dos fatores de risco”, completa. 

Os sinais e sintomas da doença são 
basicamente dor e inchaço na região 
afetada, ressalta o cirurgião vascular. Além 
disso, outros sinais podem aparecer, como 
o aumento da consistência muscular do 
membro, dor à palpação muscular e no 
trajeto venoso, arroxeamento da região e 
dilatação das veias no membro. “O 
tratamento é baseado no uso de 
anticoagulantes orais e meias de 
compressão, sendo que o tempo de uso 
será definido pelo médico, levando em 
consideração a particularidade de cada 
caso”, finaliza.

Prevenção deve envolver hábitos saudáveis de vida e acompanhamento médico

O prognóstico e a qualidade de vida do 
paciente que teve ou tem trombose vai depender 
muito dos territórios venosos acometidos e a 
extensão deste acometimento, ou seja, quanto 
maior a extensão e acometimento de veias 
maiores o prognóstico e a qualidade de vida 
serão piores. O que realmente importa é fazer o 
tratamento com uso de anticoagulantes e meias 
de compressão pelo tempo indicado pelo médico 
assistente, e durante este acompanhamento é 
que realmente vamos tendo ideia das sequelas e 
do prognóstico do paciente. 

Hoje com todo o avanço da medicina 
moderna, com a evolução dos estudos de 
incidência e prevalência das doenças, já 
sabemos com certeza que o melhor para nossa 

qualidade de vida e também para nossa 
circulação é uma alimentação adequada e 
atividade física regular, sendo que as atividades 
aeróbicas são as mais benéficas para nossa 
circulação como um todo. 

Portanto devemos sempre estar atentos a 
todos estes fatores aqui mencionados, e ao 
menor sinal de que algo não está indo bem, 
devemos logo procurar ajuda médica para não 
deixar que algo que pode ser simples, se 
transformar em problemas mais complexos e de 
difícil tratamento. Lembrando sempre que a 
prevenção ainda é o melhor tratamento para 
todas as doenças.

Faça visitas ao médico regularmente para 
checar se está tudo certo! 

Daniel César 
Magalhães 
Fernandes é 
cirurgião vascular 
do Hospital Alberto 
Rassi - HGG
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A VOZ DO USUÁRIO

Raquel Feijó de Assis está 
internada no Hospital Alberto Rassi 
– HGG para tratamento de uma 
pancreatite. A paciente, que agora 
está sendo cuidada, tem como 
profissão a enfermagem e atuou 
por sete meses como cuidadora 
particular de pacientes da unidade. 
Apesar de estar doente, Raquel 
conta que ficou feliz em ser 
atendida pelo HGG.

“Esse hospital é fantástico, 
temos tudo o que precisamos em 
somente um lugar. Passei muito 
tempo aqui trabalhando, e agora 
estou sendo atendida, e posso 
assegurar que é maravilhoso. Os 
profissionais do hospital realmente 
gostam do que faz, nos tratam 
muito bem. Além disso, o HGG é 
uma grande família. Nós fazemos 
amizades com os outros pacientes, 
com cuidadores, com a equipe de 
enfermagem, é realmente muita 
união. A pior parte de estar 
internada aqui é somente a 
saudade que tenho da minha 
família, dos meus filhos.”

EXPRESSAS

Reunião
O HGG recebeu no dia 22 de outubro, a 
visita de representantes do Projeto 
Transexualismo (TX), desenvolvido no 
Hospital das Clínicas. A reunião com a 
diretoria da unidade teve o objetivo de 
pleitear que o HGG ofereça assistência 
médica e cirúrgica aos transexuais e torne-
se mais um centro de referência para a 
cirurgia de redesignação de gênero. 

Intercâmbio
As coordenadoras do Comitê de Ética em 
Pesquisa (CEP), Andréa Spadeto Aires e 
Adriane Espíndola participaram do 4º 
Encontro Nacional de Comitês de Ética em 
Pesquisa (ENCEP). O evento aconteceu 
entre os dias 15 e 16 de outubro no Centro 
Internacional de Convenções do Brasil 
(CICB), em Brasília. 

Campanha
Com o objetivo de conscientizar a 
população sobre a importância do Dia 
Nacional de Luta contra o Reumatismo, o 
HGG promoveu no dia 28 de outubro uma 
palestra para os pacientes que aguardavam 
por atendimento no Ambulatório. A médica 
reumatologista Eleusa Fleury Taveira 
orientou os participantes da atividade sobre 
o tema e esclareceu dúvidas.

Arte
A artista plástica Sáida Cunha esteve na 
unidade no dia 21 de outubro para visitar a 
exposição “Visões de Colagens”. A 
curadora da mostra, Helena Vasconcelos, e 
as artistas expositoras Neusa Del Monte e 
Rossana Jardim acompanharam Sáida 
durante a visita pelos corredores do 
hospital, o Ambulatório, Recepção, e a 
galeria permanente.

Corrupção
O Idtech aderiu à campanha de Combate à 
Corrupção do Ministério Público Federal. No 
HGG, desde o dia 22 de outubro está 
acontecendo a coleta de assinaturas a favor 
de projetos de Lei com medidas mais 
severas a quem desvia recurso público. A 
iniciativa tem o apoio da Procuradoria da 
República de Goiás. Participe! 

Científico 
Entre os dias 31 de outubro e 4 de 
novembro, alguns urologistas do hospital, 
capitaneados pelo médico Theo Rodrigues 
Costa, participarão do 35º Congresso 
Brasileiro de Urologia, que acontece na 
cidade do Rio de Janeiro. Os especialistas 
apresentarão durante o evento um estudo 
de caso sobre isquemia de pênis, realizado 
pelos próprios profissionais. 

Abrir o arquivo do quadro
correspondente, copiar o quadro 

e colar aqui!

“Agradeço por poder dividir um pouquinho do que aprendi com vocês. As vezes estamos passando por momentos 
dolorosos, como se estivéssemos perdidos em um deserto. Mas Deus nos permite passar por isso para que possamos valorizar o 
que temos no presente que é o amor”, disse o mímico Pith, artista da 11ª edição do projeto Riso no HGG, no dia 27 de outubro.

Pacientes se divertiram com o espetáculo de 
mímica e posaram para fotos com o artista

Mímico Pith conversou com os pacientes depois 
do espetáculo de gargalhadas no Ambulatório

Artista interagiu com o público e prendeu a 
atenção de quem assistiu ao show no HGG

A terapia do riso como uma
estratégia auxiliar de tratamento
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